
На 21.12.2014г  след
света Литургия в храм
,,Св.преп.Петка Търнов-
ска” членове  от Общин-
ски пенсионерски клуб
гр.Балчик  изпълниха
празнични  песнопения
за Рождество Христово.
Пеенето  на  църковни
песнопения  създаде  у
богомолците  настрое-
ние за мистично съзер-
цание и молитва.  Пев-
ците са пълномощници
на християните - от тях-

но име те отправят мо-
литви и  славословия.
Ако за успех в светската
музика се иска предим-
но  самоувереност  и
егоцентризъм, то в Бо-
жия храм  пеенето  тря-
бва да се прави наобра-
тно –  със смирение  и
молитва. Молитвата  е
пътуване с цел и посо-
ка. Посоката е царство-
то Божие, а целта – Хри-
стос. Песнопенията  за
Рождество  Христово

разказват не само за ис-
торическите  събития,
но разкриват и истините
християнското вероуче-
ние: за боговъплъщение-
то, за Христос като Бого-
човек, за тайната на спасе-
нието. Така всички заедно
в храма преди  големия
празник отправиха славо-
словие, благодарност  и
молитви за добруване и
спасение в навечерието на
Рождество Христово.

Георги ПЕТКОВ
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Общински пенсионерски клуб - Балчик изпълни концертна програма по случай
Рождество Христово в храм “Св. Петка” в квартал “Левски”. фото: М. ВЪРБАНОВА

Плажните ивици, към
които няма интерес от
концесионери могат да
се  стопанисват  от
общините през 2016 г.

Плажовете, към които
няма интерес за отдава-
не на концесия да бъдат
предоставени за стопа-
нисване  на  морските
общини. Това е била ед-
на от обсъжданите теми
на вчерашната работна
среща между  народни
представители от Осми
Добрички многоманда-
тен избирателен район,
областният управител и
кметовете на общини в
Добричка  област. И  в
момента  общинските
администрации полагат
грижи и поддържат не-
охраняемите  плажни
ивици, затова се обсъж-
дат законодателни про-
мени,  които  ще  дадат
възможност плажовете
да се стопанисват от об-
щините и те да имат ня-
какви приходи от тази
дейност,  поясни  пред
журналисти вчера депу-
татът от Патриотичния
фронт Валентин Нико-
лов. Той посочи, че кон-
цесионери  масово  се
отказват да стопанисват
плажовете заради висо-
ките такси. Показателно
е, че дори “Албена” АД
обмисля дали да не  се
откаже от концесията на
плажната  ивица в  ку-
рорта. Струва си да се
помисли и  за възмож-
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Плажът в Балчик пред хотел “Supreme” през лятото на 2014 г. фото: М. КОСТОВА

ността на общините да
бъде прехвърлена и гри-
жата за къмпингите. По-
вечето  от местата  за
къмпингуване са в ока-
яно състояние,  заради
липсата на интерес към
инвестирането в тях. Об-
щините и сега харчат па-
ри за поддържането на
пустеещите къмпинги,
част от които са превър-
нати в сметища  и тряб-
ва  да се  регламентира
възможност те да реали-
зират приходи от тази си
дейност, каза Валентин
Николов. Друга обсъж-
дана тема е била съкра-
щаването на сроковете
за издаване визи на рус-
ки туристи до  няколко
дни. От години тази дей-
ност е поверена на една
офшорна фирма, край-
но време е да бъде об-
лекчена  процедурата,
защото това е в интерес
за развитието на туриз-
ма и повишаване на ат-
рактивността на българ-
ските  туристически
обекти за руснаците, ко-
ментира Валентин Ни-
колов. Той  припомни,
че  в  Кипър  например
визи  за руски  туристи
няма, а в Турция вход-
ните  разрешителни  се
издават на границата. За
обсъждане на възмож-
ността неатрактивните
плажове да се предоста-
вят на общините преди
дни говори и министъ-
рът  на  туризма  Нико-

линка Ангелакова. Под-
готвят се промени в За-
кона за Черноморското
крайбрежие, които мо-
гат да влязат в сила след
януари 2016 г. Очаква се
до края на тази година
да приключи процеду-
рата по прехвърляне на
концесиите на плажове
от регионалното ведом-
ство към Министерст-
вото на туризма. Нико-
лина Ангелакова обяви
през миналата седмица,
че  заради  сериозния
спад на руските турис-
ти през миналата годи-
на в сравнение с лятото
на 2013 г., се разработ-
ват  варианти за   ново
облекчение на процеду-
рите за издаване на ту-
ристически визи. Акти-
вно се работи с всички
заинтересовани страни
за изясняване на юриди-
ческия статут на курор-
тите. В кратки срокове
ще бъде предложен при-
мерен модел за самос-
тоятелното им админи-
стриране и управление.
Друг сериозен проблем
е обособяването на но-
ви  защитени  зони  по
Натура 2000. Има реал-
на опасност да се създа-
дат пречки пред иконо-
мическото развитие на
крайморските общини.
Важно е при определя-
не на териториите, кои-
то ще попаднат в нови-
те граници на защитени-
те зони да не се допус-

кат груби грешки и да
не се пречи на общини-
те да привличат инвес-
титори, коментира наро-
дният представител от
БСП проф. Светла Бъч-
варова. Кметът на Шаб-
ла проф. Райна Бърда-
рева обяви по време на
срещата,  че ще  търси
активното  съдействие
на депутатите за реали-
зиране на концепция за
построяване на база, в
която да се експлоатира
лечебната  кал.  Край-
морската община иска
да й бъде предоставен
терен от 10 дка в Шаб-
ленската Тузла. Обосо-
бяването на санаториум
за процедури с лечебна
кал ще спомогне за раз-
криване на работни ме-
ста в Шабленско и пови-
шаване на интереса към
най-северната  черно-
морска община. В нови-
те оперативни програ-
ми има достатъчно въз-
можности, предвидени
са солидни суми за Чер-
номорското  крайбре-
жие, които трябва ефек-
тивно и  в максимална
степен да бъдат усвое-
ни от трите крайморски
общини в Добричка об-
ласт, коментира народ-
ният  представител  от
ГЕРБ  Живко Мартинов.
Присъствалите на сре-
щата депутати се анга-
жираха да съдействат в
тази посока.

Пламен НИКОЛОВ

Конкурс за служители в Претоварна станция
Община Балчик търси да назначи за нуждите на Претоварна станция за

твърди битови отпадъци следния правоспособен персонал:
- механик - 1 бр., образование - висше техническо, машинен инженер

- шлосер-монтьор - 1 бр., образование - средно специално
- електро-монтьор - 1 бр., образование - средно специално

- оператор на сепарираща технологична линия - 4 бр. образование - без
изискване

Кметовете на Шабла и
Каварна са направили въз-
ражения срещу проекта
„Крайморска Добруджа”
 в рамките на обществено-
то обсъждане, организи-
рано от МОСВ.

Двете общини са най-
засегнати от новата защи-
тена зона. Според кмета на
Каварна  Цонко Цонев е
недомислие в обсега на за-
щитените територии да се
включват земеделски земи
- втора и трета категория,
както и дерета на терито-
рията на двете крайморс-
ки общини. „Именно тези
дерета са основна причи-
на за наводнения. Ако те
бъдат включени в защите-
ната зона, няма да могат
да се извършват строител-
ни дейности, няма да мо-
же да се коригират. Това е
най-голямата заплаха, за-
щото по този начин ни об-
ричат”, заявява Цонев.

Ако се допусне дерета-
та да бъдат включени в за-
щитената зона кой ще но-
си отговорност, ако се слу-
чат наводнения, тъй като
там няма да могат да се из-
вършват никакви дейнос-
ти, пита  каварненският
кмет.  Преди няколко годи-
ни община Каварна е нап-
равила корекция  на дере-
то в село Хаджи Димитър
и след това не е имало слу-
чай на наводнения, припо-
мня  Цонев. Има  обаче
много други дерета, кои-
то, ако не бъдат коригира-
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ни, може да има наводне-
ния, дори  и с  човешки
жертви, предупреждава
кметът. Според него, тази
защитена зона не бива да
бъде приемана поне пора-
ди хуманитарни причини,
за да няма застрашени чо-
вешки животи. Ако тряб-
ва, да бъде преразгледана
наново, предлага кметът.
Според него, ако това не
се случи, може да се пов-
тори трагедията от варнен-
ския квартал Аспарухово.

Според Цонев новата
защитена зона отново не
е  подложена на широко
обществено  обсъждане.
Едва се добрахме до кар-
тата, но тя е в такъв  ма-
щаб, че нищо не може да
се види, обясни той. Спо-
ред него, защитена зона се
подготвя от Министерст-
вото на околната среда и
водите по възможно най-
непрозрачния начин.

Нова защитена зона  -
“Крайморска Добруджа”,
ще опазва природни место-
обитания на ценни животин-
ски видове на площ от 66 574
декара. Още в края на 2014 г.
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Шабла, селата Божаново,
Ваклино, Горун, Твърди-
ца в община Шабла. Защи-
тената зона включва още
селата Александър Стам-
болийски, Балканци,  Бе-
жаново, Василево, Велико-
во, Горица, Калина, Мали-
на, Петлешково, Пресе-
ленци, Рогозина, Сира-
ково, Спасово, Средина,
Сърнино в община Ге-
нерал Тошево. В защи-
тените зони се забраня-
ва използването на препа-
рати за растителна защи-
та, увреждане и унищожа-
ване на естествената рас-
тителност в крайбрежна-
та плажна ивица, извън ак-
тивната плажна площ, мо-
торните превозни средст-
ва не могат да се движат
извън  съществуващите
пътища. Не  може да се
променя предназначение-
то и начина на ползване на
ливади, пасища, мери, дю-
ни, мочурища. В проекто-
заповедта са обявени имо-
тите, в които не може да се
извършва застрояване, залеся-
ване, разораване и превръщане
в трайни насаждения. При уза-
конявато на “Крайбрежна Доб-
руджа” в настоящия вид, на
територията й ще бъдат заб-
ранени търсене и проучва-
не на подземни богатства,
разширяване на концесион-
ните площи на кариери и др.
Сред ограниченията е и за-
брана за палене на огън на
входовете на пещерите и
вътре в тях.  БТ




